
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE 
 

1. változat 

ELŐTERJESZTÉS 

Környezeti vizsgálat szükségességnek eldöntésére irányuló egyeztetés lezárása 
az „M25/2022-OTÉK” jelű településrendezési tervmódosítás kapcsán 

 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 10. §-a a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvényben nevesített környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, 
külön jogszabályban meghatározott tervek, illetve programok elfogadását a Közgyűlés 
hatáskörébe utalta. A Közgyűlés az említett hatáskört a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet f/9. 
pontjával a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházta át. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította az „M25/2022-OTÉK” jelű 
településrendezési eszközök módosításának államigazgatási eljárását. A módosítást a 
21/2022. (II.24.) önkormányzati határozat 4/b. pontjával jóváhagyott - Szigetvár – Kaposvár 

kerékpárút megvalósulása érdekében a belterületi kerékpárút nyomvonal módosítását érintő - 
tervezési pont vonatkozásában tárgyalásos eljárás keretében folytatjuk le. 
 
A beruházás előkészítése kapcsán tervező a Szigetvár Kaposvár kerékpárút létesítésére 
vonatkozóan a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálynál az előzetes 
vizsgálati eljárást lefolytatta, az eljárás az SO/TO/00910-30/2020. számú határozattal lezárult. 
 
A környezeti vizsgálat lefolytatását a várható környezeti hatás figyelembevételével az 
önkormányzat nem tartotta szükségesnek. 
A Kr. 4.§ (2) bekezdése alapján: A döntéshez a kidolgozó kikéri a Kr. 3. számú mellékletben 
meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a 
hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e 
jelentős környezeti hatás. A kidolgozó döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett 
véleményeket veszi figyelembe. 
 
Jelen előterjesztés tárgya a véleményezési dokumentáció alátámasztó szakági munkarészének 
ismeretében, a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére érkezett vélemények 
összefoglalása és a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés meghozatala. 
 
Az „M25/2022-OTÉK” jelű településrendezési tervmódosítás során az önkormányzat által 
megkeresett környezetvédelemért felelős szakigazgatási szervek, az előzetes dokumentáció és 
a módosítási szándék ismeretében a várható környezeti hatás tekintetében nem tartották 
szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.  

A beérkezett véleményeket az előterjesztés 1. mellékletében szerepeltetett összefoglaló 
jegyzőkönyv tartalmazza. 

Fentiek alapján a Kr. 5.§ bekezdése értelmében kezdeményezem a beérkezett vélemények 
ismeretében a környezeti hatás jelentőségének eldöntéséről szóló határozati javaslat 
jóváhagyását, ezzel a környezeti hatás jelentőségének eldöntésére irányuló egyeztetés 
lezárását az érintett tervezési pontok tekintetében. 

 
Kaposvár, 2022. július 13. 
                                                     Szita Károly 

polgármester 



 

 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága átruházott hatáskörében megtárgyalta a Környezeti vizsgálat lezárása az 
„M25/2022-OTÉK” jelű településrendezési tervmódosítás kapcsán című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a Kaposvár „M25/2022-OTÉK” jelű településrendezési eszközök módosítása 
kapcsán úgy döntött, hogy a tervezési feladat vonatkozásában, a 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat lefolytatását a környezetvédelemért 
felelős közigazgatási szervek véleményével megegyezően nem tartja szükségesnek. A 
beérkezett véleményeket tartalmazó, az előterjesztés melléklete szerinti összefoglaló 
jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a környezeti hatás jelentőségének eldöntésére irányuló 
egyeztetést a tervezési pontot érintően lezárja. 
 
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Boa Árpád városi főépítész 

  Határidő:            azonnal 
 
 
 
 
   



 

 

 
melléklet  

 
 

ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL 
 

 
Kaposvár Város Településrendezési Terve „M25/2022-OTÉK” jelű módosítás kapcsán az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendeletben 
(továbbiakban: R.) szabályozottak alapján az előzetes tájékoztatás és környezeti dokumentáció 
megküldésével kikértük a R. 3. melléklet II. pontjában meghatározott, érintett környezet 
védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó 
környezetet- vagy természetvédelemi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás. 
Az eljárás során megkeresett közigazgatási szervek az alábbiak szerint nyilatkoztak: 
 
 
Az eljárás során megkeresett közigazgatási szervek az alábbiak szerint nyilatkoztak: 
 

 

  
Tárgyalásos eljárás - M25/2022-OTÉK  

 
Környezeti vizsgálat szükségességére 

tett észrevétel 

 
Somogy Megyei Kormányhivatal 
Állami főépítészi Iroda                  

 
SO/08/00452-2/2022 

nem tartja szükségesnek 

 
Somogy Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
 

SO/KTHF/04468-2/2022.  
nem tartja szükségesnek 

 
Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság 
 

DDNPI/915-6/2022. 
nem tartja szükségesnek 

 
Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztály 
  

35200/1550-6/2022.ált. 
nem tartja szükségesnek 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

SO/NEF/341-8/2022. 
nem tartja szükségesnek 

Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága Bányászati és 
Gázipari Főosztály Pécsi 
Bányafelügyeleti Osztály 

SZTFH-BANYASZ/7331-2/2022. 
nem tartja szükségesnek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Koordinációs 
Osztály 

- 

 

 
 A fenti, környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményein kívül egyéb 
észrevétel, vélemény, javaslat nem érkezett. 
 



 

 

Az alátámasztó munkarész alapján és az egyöntetű beérkezett véleményeket elfogadva a 
környezeti hatás jelentőségének eldöntésére irányuló egyeztetési eljárást lezárom. 
 
 
 
 

KAPOSVÁR, 2022. július 13. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Közreműködött:   Halászné Jakab Eszter 
                                 főépítészi munkatárs 

Szita Károly 
 polgármester 

 
 

 

 


